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Ontsnappen  
 

Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers, 
 

Veel dieren hebben een empathisch vermogen en emoties.
i
 Zij verschillen minder van ons dan 

we eerder dachten. Het is iets waar ik juist in deze vreemde tijd vaak bij stilsta. Hoe redden zij 

zich als wij weer eens achteloos natuurlijke barrières negeren? Zo hebben wij mensen in de 

jaren ’80 onze honingbijen opgescheept met de varroamijt
ii
. Met mijn manier van ecologisch 

imkeren probeer ik noodzakelijkerwijs op praktische wijze de bijen te leren omgaan met deze 

mijt.  

    Maar het is ook goed om vanuit het stilstaan weer in beweging te komen. Bewegen naar 

nieuwe nog nooit beproefde mogelijkheden. Kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En 

uitvogelen hoe we onszelf en onze omgeving met creativiteit en goede wil bewuster, sterker 

en gezonder kunnen maken.  

 
Rosse metselbij bij bamboestokjes in mijn nieuw gemaakte dierenhotel 

Van kwantiteit naar kwaliteit 

Kiezen voor kwaliteit van leven is kiezen voor een gezonde leefomgeving. Schone lucht, 

schoon en voldoende (drink)water en een levende bodem. Niet alleen in ons eigen landje maar 

ook verderop waar bijvoorbeeld schoondrinkwater niet vanzelfsprekend is. ‘Onze vrijheid 

moet niet ten koste gaan van een ander zijn gezondheid’ hoorde ik onze premier zeggen. 

Laten we dat dan ook nu maar eens na 300 jaar VOC denken (eindelijk eens) mondiaal waar 

gaan maken.  Dat betekent kiezen voor meer met minder. Meer aandacht, meer tijd met 

minder materiële zaken: transitie. 

    Er liggen enorme veel nieuwe kansen. Daar is actie voor nodig. Een omslag in denken en 

doen. Stapsgewijs, zo kleinschalig mogelijk en zonder angst en nationalistisch navelstaren: 

‘Think globally, act locally,’.  
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De natuur is sterk en ook altijd in beweging. De honingbijen, met hun gespecialiseerde 

basisimmuniteit, maken mij dat elke dag weer duidelijk. Het is heel fijn om met ze samen te 

werken en bijna iedere dag zoveel van hen te mogen leren. O.a. leren hoe te ontsnappen aan 

alle door onszelf gecreëerde drukte.  

 

Hierna de volledige nieuwsbrief 
 

Mijn gevleugelde vriendinnen de honingbijen zijn op een paar volken na  weer levend de 

winter doorgekomen. Veel volken, 30 van de 37 op 10 verschillende standplaatsen hebben dat 

gedaan op eigen in de winter aangelegde honingvoorraad. 

De ‘streekies’(streekeigen honingbijen) zijn met het mooie weer alweer een tijdje bezig om 

het evenwicht van doodgaan om te zetten in nieuw leven. Dan doen ze vooral met het halen 

van stuifmeel en nectar op de vele nu bloeiende bomen en planten. In mijn de tuin vliegen ze 

vooral op de dit jaar overdadig  aanwezige judaspenning en natuurlijk ook op de fruitbomen. 

 

 
In onze tuin bloeit de judaspenning, een prachtige (bijen- en vlinder)plant, overdadig. 

 

Eind maart heb ik de bijenvolken wat extra ruimte gegeven om te kunnen groeien en om hun 

nectar en stuifmeel goed op te kunnen slaan. Hopelijk komt er ook nog wat regen want ook 

voor de honingbijen geldt: water is leven. 

In mei hoop ik dan weer de eerste honing van dit jaar in de potten te hebben. Altijd weer een 

verassing hoe die smaakt. Zelfs op de 10 standplaatsen kan de smaak onderling verschillend 

zijn. 

 

Basisimmuniteit- Leer het van de bijen 

De  honingbijen zijn wat basisimmuniteit en kwaliteit van leven betreft voor mij goede 

leermeesters; tot hoever mag je/mogen we gaan? In ieder geval niet te gehaast werken. En 
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meer algemeen niet als maar weer opnieuw ecologische en natuurlijke barrières negeren 

waardoor er als maar weer nieuwe deelcrises ontstaan. 

Meer dan 50 miljoen jaar geleden waren er al nauw aan onze honigbij verwante bijen. De 

huidige honingbijen zijn met hun enorm ingewikkelde sociale structuur dan ook een stuk 

verder dan wij mensen geëvalueerd. Ze maken bijvoorbeeld standaard al hun eigen sterk 

geconcentreerde natuurlijke antibiotica en antivirale middel in de vorm van  propolis
iii

. Van 

de overgebleven restjes in de bijenkasten maak ik propolistinctuur. Wiebe Braam, voormalig 

arts schreef er een mooi boekje over: ‘De geneeskracht van propolis’.  

 

In de tuin groeit alweer van alles. Steeds meer rommelhoekjes, hoog gras met 

paardenbloemen, judaspenning, fluitenkruid, noem maar op.  En- een crisis, een kans- 

helemaal nieuw gemaakt: een natuurkunstwerk voor mens (om naar te kijken) en dier(om te 

gebruiken).  Ik heb het dierenhotel vanwege alle openingen naar nieuwe mogelijkheden en 

nieuw leven ‘Escape at dawn’ (Ontsnappen tijdens de dageraad) genoemd.  

 

 
Natuurkunstwerk ’Escape at dawn’ gemaakt van oude bouwmaterialen,  

bamboestokje, takjes, verdorde siergrassen en boomstammen 
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‘ Escape at dawn’- Rechter zijkant gemaakt van onderdelen van een oud  

kippenhok, stenen uit de oude vijver, schaaldelen, takken en veren van  

een roofvogel en een uil. 

 

Ook heb ik de kleine vijver opgeschoond en nog een mooi kleine vijver van een speciekuip 

gemaakt. Past in iedere tuin en heel simpel zelf te maken/in te richten. In de groentetuin 

komen de paarsbloeiende tuinbonen (Robynstjes), de peultjes, rabarber, raapstelen en de 

reuzenbladspinazie met hun enorme groeikracht al boven de grond uit.  

 

Thuis speel ik nog regelmatig op de didgeridoo . Nieuwe mogelijkheden verkennen en  

met nieuwe poëtische teksten en verwondermomenten bedenken. Vanwege omstandigheden 

geen lessen, workshops en (gezamenlijke) optredens meer. Toch zijn we al weer op afstand 

bezig om gezamenlijk nieuwe ‘ Levende landschappen’ te creëren  

(Loftlûd, www.loftlud.com ). 

 

 

 

http://www.loftlud.com/
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Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers. Sta eens vroeg op, trek er op uit, kom in 

beweging. In de ochtendschemering kun je ontsnappen aan de waan van de voorbijvliegende 

dag. Een ochtendwandeling kan je op nieuwe ideeën brengen. Die zijn hard nodig. En wellicht  

komt er eindelijk een afslag naar een nieuwe gezamenlijke bestemming. Terug naar 

visieloosheid en abnormaal is geen optie. 

 
'Escape at dawn'-  Linker zijkant                'Escape at dawn'- Rechter zijkant,boven,   

                                                                         voor grote vreemde vogel en linksonder   

                                                                          kleine insecten 

 

PS:  

1. Er zijn op verschillende plekken nog een paar bijenvolken te adopteren. Ga voor meer 

informatie naar https://www.dekleinesalamander.com/bijen---adoptie-bijenvolk.html 

2. Volgende week vrijdagmiddag 1 mei is vanaf 12:30 uur mijn opgeknapte 1- Aarde winkel weer 

open. Er is propolistinctuur te koop en ik hoop ook de eerste honing van dit jaar weer in de 

potten te hebben. Voor meer info zie website of bel even. 

 

Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander 

www.dekleinesalamander.com 
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Uitschrijven Nieuwsbrief 

Wijzigen e-mailgegevens 

                                                             
i Mama’s laatste omhelzing, Frans de Waal 
ii Varroamijt http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Varroa 
 
iii Propolis is een lijmachtige substantie, gemaakt door honingbijen uit knoppen, sap van planten en bomen 
(meestal hars), en andere botanische bronnen 
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